
Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210819003

Prefeitura Municipal de Medicilândia
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

03  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.009  Operacionalização da Secretaria de Administração

3.3.90.39.00  Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a Contratação de Empresa para prestação de serviços no fornecimento de acesso à 
internet (provedor), no atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia., para qual 
solicitamos as providências necessárias.

3.3.90.39.20  Serviços de comunicação em geralSUBELEMENTO :

Justificamos a devida contratação através de processo de inexigibilidade, no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso I e 
parágrafo único do Art. 26 da Lei nº 8.666/93. Esse cenário contempla o fato de que a internet exerce papel 
preponderante para que a prefeitura consiga satisfazer, com efetividade, sua missão institucional fornecendo diversos 
serviços, dentre eles: Informações, serviços online, acesso à internet em todas as Unidades Administrativas 
Municipais, acesso a emissão de nota fiscal eletrônica, consulta de processos, emissão de IPTU, alvarás, licitações, 
área de servidor/intranet e acessos aos sistemas e outros. Justificamos também a devida Contratação de serviços de 
telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à 
internet, na velocidade de 100Mbps, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da 
semana, a partir de sua ativação até o término do contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados 
de ativa a ser instalado no Datacenter da Prefeitura Municipal

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

020795 INTERNET - 100,0 MBPS - PREFEITURA. 12,0000 MÊS 6.320,00

020796 IP VALIDO ATRAVES DE NAT. 12,0000 MÊS 47,12

Medicilândia, 19 de Agosto de 2021

JÚLIO CÉSAR DO EGITO

RESPONSÁVEL
rpt01



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210819004

Fundo Municipal de Educação
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

09  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.031  Operacionalização  da Secretaria de Educação

3.3.90.39.00  Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a Contratação de Empresa para prestação de serviços no fornecimento de acesso à 
internet (provedor), no atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação de 
Medicilândia., para qual solicitamos as providências necessárias.

3.3.90.39.20  Serviços de comunicação em geralSUBELEMENTO :

Justificamos a devida contratação através de processo de inexigibilidade, no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso I e 
parágrafo único do Art. 26 da Lei nº 8.666/93. Esse cenário contempla o fato de que a internet exerce papel 
preponderante para que a prefeitura consiga satisfazer, com efetividade, sua missão institucional fornecendo diversos 
serviços, dentre eles: Informações, serviços online, acesso à internet em todas as Unidades Administrativas 
Municipais, acesso a emissão de nota fiscal eletrônica, consulta de processos, emissão de IPTU, alvarás, licitações, 
área de servidor/intranet e acessos aos sistemas e outros. Justificamos também a devida Contratação de serviços de 
telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à 
internet, na velocidade de 50 Mbps, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da 
semana, a partir de sua ativação até o término do contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados 
de ativa a ser instalado em local indicado pela Secretaria de Educação.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

020797 INTERNET-20,0 MBS-EMEF ABRAHAM LINCON 12,0000 MÊS 1.264,00

020798 INTERNET-15,0 MBS-EMEF EVANI WAGNER 12,0000 MÊS 948,00

020799 INTERNET-15,0 MBS-EMEIF O GRAÕZINHO 12,0000 MÊS 948,00

Medicilândia, 19 de Agosto de 2021

ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS

RESPONSÁVEL
rpt01



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210824001

Fundo Municipal de Saúde
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

14  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.050  Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Com

3.3.90.39.00  Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a Contratação de Empresa para prestação de serviços no fornecimento de acesso à 
internet (provedor), no atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia, 
para qual solicitamos as providências necessárias.

3.3.90.39.20  Serviços de comunicação em geralSUBELEMENTO :

Justificamos a devida contratação através de processo de inexigibilidade, no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso I e 
parágrafo único do Art. 26 da Lei nº 8.666/93. Esse cenário contempla o fato de que a internet exerce papel 
preponderante para que a prefeitura consiga satisfazer, com efetividade, sua missão institucional fornecendo diversos 
serviços, dentre eles: Informações, serviços online, acesso à internet em todas as Unidades Administrativas da Sec. 
De Saúde, para alimentação do sistema das unidades de saúde e regulação, área de servidor/intranet e acessos aos 
sistemas e outros. Justificamos também a devida Contratação de serviços de telecomunicações para a 
implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 
100Mbps, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua 
ativação até o término do contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados de ativa a ser instalado 
no Datacenter da Sec. Municipal de Saúde.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

020800 INTERNET  20,0 MBPS - SEC. DE SAÚDE 12,0000 MÊS 1.264,00

Medicilândia, 24 de Agosto de 2021

ANNE PATRICIA SILVA SILVEIRA

RESPONSÁVEL
rpt01
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